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MODALITĂŢI DE PRELUARE A ANUNŢURILOR DE MICĂ PUBLICITATE:
CU PLATĂ, la sediul din Piteşti, Bdul Republicii nr. 1 A (lângă Poliţia Circulaţie)  
TELEFONIC, o singură zi pe lună. Numai pentru persoane fizice, anunţuri de vînzări diverse, electronice, auto, servicii îngrijire, cumpărări diverse, animale. 

NU se preiau anunţuri imobiliare, prestări servicii, angajări, matrimoniale, decese, comemorări, 
citaţii, mici afaceri, magie, meditaţii. 

Tel. 0248 215 740, 0248 215 726.  NU SE PRIMESC PE E-MAIL.
Anunţurile de deces, comemorare, matrimoniale, senzaţii tari şi citaţii se preiau numai pe baza cãrţii de identitate.  Se poate solicita CI şi la alte genuri de anunţuri.
Anunţurile se primesc în zilele lucrătoare, luni - vineri, între orele 9 şi 16,  (situaţie pe durata crizei medicale - COVID19).
Tarifele sunt postate pe www.curier.ro, la secţiunea publicitate.

Anunţurile de mică şi mare publicitate sunt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF 

VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND þuicã veche 
(Morãreºti) ºi palincã. Trans-
port gratis. 0734742442. 
(C.220220210009)

VÂND 2 pavilioane 
apicole ºi fân( ªtefã-
neºti). Tel. 0767003901. 
(C.050220210001)

VÂND canapea 2 lo-
curi, extensibilã, preþ 400 
lei. Tel. 0741711867. 
(C.230220210002)

VITRINÃ frigorificã+ ladã 
frigorificã. 0742926845. 
(C.180220210002)

VÂND vitrinã anticã, 
deosebitã, lemn ma-
hon. Tel. 0740013995. 
(C.260220210011)

VÂND ceas aur 18 k 
Certina, de damã, nou. 
0732522436.

VÂNZĂRI
AUTO

STRĂINE
CUMPÃR auto ºi autoutili-
tare, româneºti ºi strãine,  
pentru dezmembrare, even-
tual avariate. Ofer radiere, 
transport gratuit, plata pe 
loc. Vând piese din dez-
membrãri. Tel. 0733890093. 
(C.260120210015)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND/ închiriez zona Pe-
trochimie( bloc Acade-
mica), 20 mp, et. 1, cu 
baie, 20.000 euro/ 100 
euro lunã. 0742025431 
(C.150220210007)

VÂND garsonierã, et. 4, 
Gãvana( lângã piaþã), sta-
re bunã, 23.000 euro. Tel. 
0726300467; 0787590192. 
(C.160220210010)

VÂND garsonierã cf. 1, 
10 km de Piteºti, la casã, 
curte comunã, preþ nego-
ciabil. Tel. 0759173629. 
(C.250220210007)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. 
0722528297; 0741785027. 

(C.020220210002)

VÂND apartamente 2 
camere de lux, Platou 
Prundu, preþul 58.000 
euro. 0770809011.  
(C.221220200004)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Trivale- Complex 1, 
parter. Tel. 0763715912.  
(C.250120210015)

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, Gã-
vana. Tel. 0746676738. 
(C.230220210006)

APARTAMENT, Fraþii 
Goleºti, 88 mp, cen-
tralã. Tel. 0745143305. 
(C.230220210007)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Gãvana 2, îm-
bunãtãþit. Tel. 0728657313.  
(C.180220210017)

VÂND apartament 2 ca-
mere, confort 1, deco-
mandat, 4/ 4, cu multiple 
îmbunãtãþiri, Eremia Gri-
gorescu. Tel. 0740013995. 
(C.260220210010)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND/ Schimb aparta-
ment 3 camere, etaj, 4/4, 
Expo-Parc, 48.000 euro, 
negociabil. 0751776652. 
(C.210120210005)

VÂND apartament 3 came-
re, suprafaþã de 65 mp, Tri-
vale- izvor, Complex 1, etaj 
9/10, stradal, loc de parca-
re, dotãri; 2 bãi, 2 balcoane 
Open, aer condiþionat, 2 
debarale, centralã termicã, 
zugrãvit recent, mobilat cu 
gust, utilat (aragaz, frigider, 
maºinã spãlat), 59.500 euro, 
negociabil. 0720662162. 
(C.220120210001)

VÂND urgent aparta-
ment 3 camere, et. in-
termediar, piaþa Vasile 
Milea. Tel. 0744650895.  
(C.220220210016)

PROPRIETAR vând apar-
tament 3 camere, Petro-
chimiºtilor, confort 1, îm-
bunãtãþit. Tel. 0741213141. 
(C.150220210002)

VÂND apartament 3 ca-
mere, et. 4, Eremia Gri-
gorescu, stare foarte 
bunã, 67.500 euro. Tel. 
0726300467; 0787590192. 
(C.160220210009)

VÂND/ Schimb aparta-
ment 3 camere, Traian, cu 
apartament 2 camere, par-
ter, etaj 1, Traian- aleea 
Petroliºtilor/ aleea Teilor. 

0732522436.

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã Mãrãci-
neni. Tel. 0752067353.  
(C.241120200011)

PROPRIETAR, vând 
vilã triplex nouã, Ba-
natului, curent trifaz. 
0721918129; 0744896025. 
(C.050120210001)

VÂND casã Râncãciov- Cãli-
neºti, 4 camere+ teren. Tel. 
0765674586; 0772720908; 
Spania: 0034642720908. 
(C.150120210002)

VÂND casã cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0745015619. 
(C.250220210001)

VÂND urgent vilã Trivale, 
lângã Magic, poziþie exce-
lentã, toate utilitãþile, ne-
gociabil. Tel. 0739950247. 
(C.260220210023)

VÂND casã, com. Stol-
nici, toate utilitãþile.  
0732522436.

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.

VÂND gospodãrie: casã+ 
teren intravilan 2.500 mp+ 
2.000 mp extravilan, totul 
împrejmiuit, utilitãþi, com. 
Miceºti. Tel. 0758568699.  
(C.080220210003)

VÂND teren intravilan 1.556 
mp, Dobrogostea, deschi-
dere 13,20 m, canalizare 
ºi apã la poartã, preþ ne-
gociabil. Tel. 0732477507.  
(C.220220210014)

TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416. 
(C.160220210011)

VÂND teren agricol 3.08 ha 
în Cireºu- Cãteasca ºi teren 
intravilan Smeura -Moºoa-
ia. Tel. 0787513113. 
(C.170220210016)

VÂND 4.600 mp teren 
construcþii, 10 km de 
Piteºti, toate utilitãþi-

le( apã, canalizare, 
gaze, curent), zonã 
liniºtitã între vile, 

preþ 6 euro/ mp. Ac-
cept ºi variante auto. 

Tel. 0720411585. 
(C.190220210008)

VÂND teren 2.850 mp, la 13 
km de Piteºti. 0758508639. 
(C.240220210001)

VÂND teren intravilan 1.500 
mp, ºoseaua naþionalã lân-
gã Cãminul Cultural Cãli-
neºti, 12 euro/ mp, nego-
ciabil. Tel. 0783040630. 
(C.240220210021)

VÂND teren 1.100 mp, 
Smeura- str. Olteni, 
toate utilitãþile la poar-
tã. Tel. 0744693641. 
(C.240220210019)

VÂND teren intravi-
lan 8.000 mp, Albota 
lângã Institut, 5 euro.  

Tel. 0723333599. 

VÂND teren 8.300 
mp+ 5.149 mp, 

fostã livadã pruni, 
intrare Podul Broº-
teni. 5 euro/mp. Tel. 

0723333599. 

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE, STRADAL, 
DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

VÂND/ ÎNCHIRIEZ 
spaþiu, parter vilã, Ba-
natului, trifazic. Tel. 
0744896025; 0721918129. 
(C.230220210011) 

OFER spre închirie-
re spaþiu 125 mp, lângã 
Târgul Sãptãmânal Pi-
teºti. Tel. 0722236381. 
(C.010220210003)

VÂND spaþiu comercial, cu 
potenþial salon/ coafor, 51 
mp, Mioven, 60.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0751132673. 
(C.110220210017)

ÎNCHIRIEZ spaþiu Budeasa 
Mare, 70 mp. 0743926845. 
(C.180220210015)

ÎNCHIRIEZ spaþiu co-
mercial ultracentral, 
I.C Brãtianu, 120-280 
mp. Tel. 0727390899. 
(C.180220210007)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere apartament 
2 camere, Calea Bascovu-
lui( lângã Ramada), com-
plet utilat. Tel. 0745043127. 
(C.220220210008)

CAUT sã închiri-
ez garsonierã în Pi-
teºti. Tel. 0730349328.  
(C.030220210002)

ÎNCHIRIEZ convena-
bil apartament 2 ca-
mere în vilã, parter, 
intrare separatã, zona De-
deman. Tel. 0744963528. 
(C.030220210008)

PROPRIETAR. Închiri-
ez/ Vând apartament 
2 camere, lux, Ultra-
central, (deasupra 

Restaurant Matteo), 
etaj 1/4, loc de par-
care.  0737794785.  
(C.040120210023) 

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. 2, Gã-
vana 2. Tel. 0721163986.  
(C.100220210014)

OFER închiriere garsoni-
erã, zona Facultatea Brân-
coveanu. 0722448144. 
(C.220220210002)

GARSONIERÃ curte- 
Prundu, 1 bãiat- 650, 
2 bãieþi- 400, incluse 
utilitãþile( cãldura se-
parat).  0743922377. 

(C.230220210004)

OFERTÃ! Închiriez ca-
mere, mobilate la vilã, 
Nord- Kaufland, 275 lei/ 
persoanã. 0772031155.  
(C.160220210017)

PROPRIETAR închiriez 
apartament 2 camere, zona 
Trivale. Tel. 0758929508. 
(C.170220210011)

OFER închiriere apartament 
3 camere, cf. 1, et. 2, Teilor, 
1.500 lei. Tel. 0731004442.  
(C.180220210013)

ÎNCHIRIEZ camere la 
vilã, zona Exerciþiu. Avan-
tajos. Tel. 0799475802.  
(C.180220210019)

OFER închiriere apartament 
2 camere, de lux, în vilã, in-
trare separatã, ultramodern, 
parcare, B-dul. N. Bãlcescu, 
nr. 18. Tel. 0740454690. 
(C.190220210003)

ÎNCHIRIEZ garsonierã 
confort I, centralã, deco-
mandatã, mobilatã, utilatã, 
Gãvana. 0744355699.   
(C.240220210014)

PRIMESC în gazdã o fatã( 
elevã/ salariatã), zona 

APARTAMENTE NOI - TEILOR
Central, str. Teilor / Exerciţiu, 

- Garsoniere şi apartamente de la 50.540 euro
- Finisaje de lux  /  Compartimentări generoase.

0799 00 88 33  /  www.maiateilor.ro

APARTAMENTE NOI - VICTORIEI 
ultracentral, str. Victoriei 

Finisaje de lux 
Tel. 0799 00 88 22
www.maiavictoriei.ro

ASOCIATIA DE TINERET SOLARIS 
Organizează: 

l cursuri de calificare - recalificare
Cursuri avizate I.S.C.I.R.

- cofetar-patiser
- bucătar 
- ospătar 
- lucrător în comerţ
- măcelar-tranşator
- lucrător prelucrarea cărnii
- vânzător
- operator mezeluri
- morar panificaţie
- noţiuni fundamentale de 

igienă   
- maşinist utilaje cale şi terasa-
mente
- lăcătuş mecanic
- mecanic auto
- electrician auto
- electrician în construcţii
- sudor
- sculer matriţer
- Izolator

- coafor - frizer
- manichiură
- maseur 
- cosmetician
- cameristã hotel
- contabilitate
- operator introducere  
 validare si prel. date (PC)
- inspector resurse umane
- administrator pensiune
- floricultor
- peisagistică
- croitor
- inspector ssm

- instalator instalaţii   
  tehnico-sanitare şi gaze
- zidar - pietrar
- fierar betonist
- dulgher - tâmplar - 
  parchetar
- instalator instalaŢii    
   încãlzire centrală
- montator pereTi şi 
   plafoane ghips carton
- confecţioner mase 
  plastice şi aluminiu
- lucrător creştere animale
- lucrător cultură plante

Deschiderea va avea loc la data de 05.03.2021
n STIVUITORIST
n MACARAGIU
n FOCHIST 
(OPERATOR CAZANE)

n AUTOMATIŞTI CENTRALE TERMICE
n LIFTIER
n OPERATORI RECIPIENTE GPL
n LABORANT OPERATOR TRATAREA APEI

PLATA ÎN 3 RATE
RELAŢII, LA SEDIUL ASOCIAŢIEI DIN PITEŞTI, STR. AL. ODOBESCU 

NR. 11, CĂMIN 1 SECONA, ETAJ II, CAM. 1, (ZONA PIAŢA CEAIR),                  
TEL. 0248 222 200, 0248 606 222, 0744 102 000 

şi BDUL REPUBLICII BL. 5, IRTA (VIZAVI DE AJOFM), TEL 0248 222 228.
CERTIFICATUL DE CALIFICARE PROFESIONALĂ SE ELIBEREAZĂ 
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII ÎNVĂTĂMÎNTULUI.

MASAJ de relaxare numai pentru 
persoane serioase. 0751329835.  
(C.110120210011)

BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine! Pi-
teºti. 0727695729. (C.220220210025)

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi cu-
ratã, ofer companie. 0724648518. 

(C.160220210018)

OANA. Te aºtept la mine pentru clipe de 
vis. 0740905831. (C.260220210020)

Blondã, ochii albaºtrii, te aºtept la mine 
pentru clipe minunate. 0754696279.  
(C.260220210021)

EN GROSS-UL LEGUME FRUCTE,
  din str. Depozitelor nr. 7, 

OFERĂ SPAŢII DE ÎNCHIRIAT.  
Aici puteţi să vindeţi legume şi fructe şi din producţia 
proprie pe baza certificatului de producător atât din 

standuri închiriate cât şi din maşină direct.
 Vă aşteptăm! 

Preţurile sunt accesibile! 
Relaţii direct la sediul firmei. Tel. 0755.12.22.42.
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Gãvana. 0733075100.  
(C.240220210006)

PRIMESC în gazdã 
zona Nord, intrare sepa-
ratã. Tel. 0799397800.  
(C.240220210007)

OFER spre închiriere gar-
sonierã mobilatã zona 
Exerciþiu. Tel. 0722277320. 
(C.240220210009)

OFER închiriere apar-
tament zona Craio-
vei . Tel. 0744533118. 
(C.080220210002)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, centru- 
Piteºti. Tel. 0771520939.  
(C.250220210014)

ÎNCHIRIEZ garsonierã la 
casã, pentru tineri nefumã-
tori, salariaþi, semicentral, 
contorizatã, intrare sepa-
ratã, 600 lei. 0733929438. 
(C.260220210008)

OFER  închiriere gar-
sonierã Craiovei ºi gar-
sonierã Rolast. Tel. 
0744278107; 0749055875.  
(C.260220210024)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, 
în Cimitirul Sf. Gheor-
ghe, zona 1+ niºã se-
parat. Tel. 0744693641. 
(C.240220210017)

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃR auto ºi au-
toutilitare, româneºti ºi 
strãine,  pentru dezmem-
brare, eventual avaria-
te. Ofer radiere, trans-
port gratuit, plata pe loc. 
Vând piese din dezmem-
brãri. Tel. 0733890093. 
(C.260120210014)

CUMPÃR maºini (ra-
ble), preþ negociabil. Ofer 
acte de radiere, trans-
port gratuit. 0755354683.  
(C.020220210010)

IMOBILIARE
CUMPÃR apartament 3 
camere, Trivale, bl. P3, 
P3 bis, P6, D6, D7, et. 
1,2. Tel. 0734272916. 
(C.190220210006)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

PENSIONAR cedez casa 
unei doamne singure care 
mã îngrijeºte. 0770728207. 
(C.220220210010)

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mo-
bilã. 0746063023. 
(C.200120210004) 

RENOVÃRI interioare: 
gresie, faianþã, zugrãveli, 
instalaþii sanitare, instalaþii 
electrice, parchet, rigips, 
glet, etc. Tel. 0756281515. 
(C.150220210008)

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-450 lei! Apar-
tamente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.100220210003)

S.C. LIVAD Top exe-
cutã lucrãri în con-
strucþii. Tel. 0757738683.  
(C.160220210003)

TRANSPORT mar-
fã. 0770346626. 
(C.090220210011)

EFECTUEZ trans-
port persoane 8 +1. 

Tel. 0726020686. 
(C.170220210012)

ZUGRÃVELI, faianþãri, 
instalaþii. 0721233578.  
(C.170220210004)

REPARAÞII frigidere 
la domiciliu. Ofer ga-
ranþie. Tel. 0722489115.  
(C.170220210009)

ECHIPÃ executãm fi-
nisãri case la roºu. 
Tel. 0724364319. 
(C.180220210002)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.230220210016)

EXECUTÃM ame-
najãri interioare ºi exte-
rioare de orice tip. Tel. 
0771160432; 0771702009. 
(C.240220210011)

EXECUT gresie, fai-
anþã, plus interior/ exte-
rior. Tel. 0747503102. 
(C.240220210005)

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.250220210002)

MASAJ de relaxare, re-
flexo, sportiv. Exclus 
erotic. Tel. 0740013995. 
(C.260220210012)

MEDITAŢII
MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.220220210011)

PIERDERI
PIERDUT borsetã cu acte 
identitate, acte medicale, 
etc, pe numele Bãlãºcan 
Ion. Gãsitorului recom-
pensã. Tel. 0728002332. 
(C.230220210017)

MAGIE
GHICESC în cãrþi ºi ca-
fea. Tel. 0751419859. 
(C.190220210011)

MATRIMONIALE
DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.020220210006)

DOMN, vârstã 32 ani caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0732848399.  
(C.030220210003)

INTELECTUAL, pre-
zentabil, 53 ani, caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0756844590.  
(C.080220210005)

DOMN, 67 ani caut 
doamnã vârstã apropiatã 
pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0770449272. 
(C.160220210008)

DOMN, 50 ani, caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0747370811. 
(C.160220210019)

CETÃÞEAN spaniol, pen-
sionar, singur, doresc 
cunoºtinþã cu doamnã, 
singurã. Rog seriozita-
te. Tel. 0754325788.  
(C.180220210001)

DOMN, 63 ani doresc 
doamnã pentru o re-
laþie. Tel. 0742951717. 
(C.180220210003)

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie, eventual cãsã-
torie. Tel. 0785621217. 
(C.230220210009)

BÃRBAT, singur, 61 ani, 
fãrã copii, fãrã vicii, domi-
ciliu la þarã caut doamnã, 
vârstã apropiatã, aspect 
fizic plãcut, pentru relaþie 

serioasã. Tel. 0750675251.  
(C.240220210020)

BRUNETÃ ofer clipe de 
neuitat domnilor gene-
roºi. Tel. 0747558633.  
(C.240220210013)

DOMN, 53 ani, divorþat  
doresc sã cunosc doam-
nã 45- 46 ani, pen-
tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0743839096. 
(C.250220210005)

DOMN serios, 62 de ani, 
doresc doamnã singurã( de 
la þarã). Tel. 0752464476.  
(C.260220210013)

PENSIONAR, caut 
doamnã fãrã obligaþii 
pentru prietenie/ cãsã-
torie. 0766822123. 
(C.260220210009)

ANIMALE
VÂND cãþeluºi ciobã-
nesc carpatin, rasã 
purã. Tel. 0725183581. 
(C.220220210027)

VÂND pui brack ger-
man, 1 an, preþ negoci-
abil. Tel. 0773848893. 
(C.240220210012)

Anunţuri la telefon
VÂND 7 caþei, 2 luni, vac-
cinaþi, ciobãneºti germani. 
Tel. 0744997099. 

MICI AFACERI
DEÞINÃTOR spaþiu de-
pozitare 500 mp, Albota+ 
spaþiu în Piteºti caut cola-
borare. Tel. 0784274188.  
(C.220220210020)

ANGAJĂRI
CÃMIN angajeazã 2 în-
grijitoare pentru bãtrâni. 
Tel. 0752011121.  
(C.050220210017)

ANGAJEZ ºofer TIR 
20 tone, pentru intern; 
tur-retur ºi Comunita-
te. Tel. 0767772001.  
(C.080220210002)

ANGAJEZ spãlãtor auto, 
ªtefãneºti. Program 
avantajos, salariu 2.000 
lei. Tel. 0746033018.  
(C.080220210003)

S.C. ANGAJEAZÃ con-
tabil( operator contabili-
tate). Tel. 0720662162. 
(C.120220210003)

ANGAJEZ vânzãtoare 
magazin alimentar în Pi-
teºti. Tel. 0720541769.  
(C.220220210030)

OPTICA ZOF angajeazã 
personal cu ºi fãrã expe-
rienþã. Sunaþi între ore-
le 10.00-12.00, la  tel. 
0787213800; 0787213033; 
0248/213033. Vã aºtep-
tãm cu drag în  echipa Zof. 
(C.220220210015)

ANGAJEZ patiser 
cu sau fãrã experi-
enþã. Tel. 0741205122.  
(C.220220210026)

ANGAJEZ ºofer TIR( pre-
latã), experienþã Comu-
nitate/ tur- retur. C.V. la 
email: walterauto@yahoo.
com; Tel. 0784274188. 
(C.220220210019)

S.C. angajeazã muncitori 
necalificaþi ºi montatori 
tablã ºi panouri sandwich 
pentru deplasãri în þarã. 
Asigurãm: transport, ca-
zare, diurnã. Posesorii de 
permis cat. B constituie 
avantaj. Tel. 0746202750.  
(C.160220210001)

S.C. LIVAD Top anga-
jeazã meseriaºi în con-

strucþii. Tel. 0757738683.  
(C.160220210004)

GYO One Stars anga-
jeazã meseriaºi în con-
strucþii. Tel. 0785162807. 
(C.160220210005)

ANGAJEZ paznic pentru 
lac pescuit, fãrã cazier, 
fãrã obligaþii. Salariu avan-
tajos. Tel. 0757295066. 
(C.160220210006)

S.C. angajeazã ( rigip-
sari) montatori sau echi-
pe de montatori gips car-
ton. Tel. 0746202750. 
(C.160220210002)

ANGAJEZ CROITO-
REASÃ. Tel. 0734299100. 
(C.170220210015)

ANGAJEZ vânzã-
tor magazin brico-
laj. Tel. 0751172725.  
(C.170220210008)

SOCIETATE de Conta-
bilitate angajeazã eco-
nomist cu experienþã 
pentru executare lucrãri 
de contabilitate, inclusiv 
declaraþii ºi bilanþ. Pro-
gram flexibil. Persoanele 
interesate sunt rugate sã 
trimitã C.V. la e-mail: pro-
vom_finance@yahoo.com 
(C.180220210004)

ANGAJEZ zidari, dulgheri, 
fierari. Program lucru 07.30- 
17.00. Tel. 0726998746.  
(C.180220210014)

SPÃLÃTORIE Fraþii 
Goleºti angajeazã per-
sonal. Condiþii deose-
bite.Tel. 0726843362.  
(C.180220210018)

S.C. angajeazã muncitor 
manipulant pentru sor-
tare mase plastice. Tel. 
0764497744; 0737974499.  
(C.230220210012)

ANGAJEZ muncitori în 
construcþii. Asigur ca-
zare. Tel. 0728221750.  
(C.230220210015)

ANGAJÃM ºofer TIR pen-
tru comunitate, 2.400 euro/ 

lunã. Tel. 0756103070. 
(C.240220210010)

ANGAJEZ perso-
nal extensie gene fal-
se. Tel. 0747024807. 
(C.240220210002)

ANGAJEZ ºofer TIR trans-
port intern pentru jud. Ar-
geº. Tel. 0744358881. 
(C.250220210011)

ANGAJEZ ºoferi TIR, 
intern cu experienþã, 
1.000 euro, lunar. 
0733890093; 0746305365.  
(C.250220210009)

PIZZERIE angajeazã piz-
zer ºi ajutor pizzer, sa-
lariu 2.500 lei. Domiciliu 
în Piteºti. 0728119444. 
(C.260220210002)

S.C. ANGAJEA-
ZÃ femeie de servi-
ciu. Tel. 0765987003.  
(C.260220210022)

ANGAJÃM ospãtãriþe 
pentru restaurant ultra-
central. Domiciliul în Pi-
teºti. Tel. 0728119444. 
(C.260220210003)

RESTAURANT ultracentral 
angajeazã doamnã la pre-
parat salate. 0728119444.  
(C.260220210004)

ANGAJÃM doamnã pen-

tru spãlat vase, în re-
staurant. Domiciliul 
Piteºti. 0728119444.  
(C.260220210005)

ANGAJÃM ajutor bucãtar 
cu experienþã. Salariu 
2.300 lei. Tel. 0728119444. 
(C.260220210006)

Ziarul nostru îşi rezervă dreptul de a-şi selecta 
clienţii pentru anunţurile de mică publicitate.

 ANUNŢURI de MICĂ PUBLICITATE, publicate în Curierul zilei
+                                                                               Detalii, la sediul ziarului
ANUNŢURI de mare PUBLICITATE, postate pe www.curier.ro

ŞANSE MAI MARI 
SĂ FINALIZAŢI 
TRANZACŢIA

Cauţi un loc de muncă?
Sute de anunţuri de angajare în 

~ Curierul zilei ~
Anunturi de mare şi mică publicitate, eficienţă şi profesionalism.
Alege ziarul cu cel mai mare tiraj!

SOCIETATE DE 
CONSTRUCŢII 

cu experienţă 
angajează 

ELECTRICIAN.
 – salariu atractiv –
 Tel.:  0799 803 583; 

0727 760 240.

S.C. ANGAJEAZĂ 
MUNCITORI ÎN 
CONSTRUCŢII. 

Se lucrează în deplas-
are, se vine acasă la o 
săpâmână sau două. 

Salariu 3.000 lei, diurnă 
1.000 lei, total 4.000 lei 
net(în mână). Se cere: 

permis cat. B, experienţă 
în construcţii, seriozitate. 

Tel. 0763552046.



Cu
ri

er
ul

  z
ile

i -
 p

ag
. 1

0
Lu

ni
, 1

 m
ar

ti
e 

20
21

Pu
bl

ic
it

at
e

Agexim Spedition 
angajează  ŞOFER TIR 

 Comunitate şi 
tur - retur. 

Tel. 0732950039, 
0723607608.

S.C. EMS angajează 
SUDORI ŞI 
LĂCĂTUŞI 

MECANICI. 
Tel. 0723270695.

ANGAJEZ 
FATĂ SALON 

KINETOTERAPIE - 
MASAJ. 

Tel. 0722210117.

ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMÂNIA 
S.R.L, cu sediul în Com Oarja, Km 102, jud. 

Argeş, ANGAJEAZĂ 
OPERATORI PRODUCŢIE 

(bărbaţi) cu şi fără experienţă. 
Căutăm: persoane organizate, cu simţ de răspundere, ca-
pabile să lucreze în 3 schimburi. 

Oferim: transport gratuit, salariu atractiv, tichete de  
masă, primă pentru Paşte şi Crăciun. Contract pe perio-
adă nedeterminată; instruire specifică la locul de muncă. 

CV-urile se pot trimite prin e-mail la adresa:
 apuiu@pelzerpimsa.ro sau pe fax la 0348/410900. 

Pentru informaţii tel.: 0729106212, 0799803558.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
SC HABITAT DECO SRL, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul pro-
cedurii de evaluare a impactului asupra mediulu de către  
APM Argeş pentru proiectul “Adaptatrea sistemului de 
creştere găini ouă consum de la baterii îmbunătăţite ( hala 
1 şi hala 2)  la sistem de creştere tip volieră ( nu necesită 
fundaţii/modificări structurale)”, în comuna Suseni, sat 
Suseni, str.Giurgiului, nr.67, jud.Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fun-
damentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pent-
ru Protecţia Mediului Arges din municipiul Pitesti, str. 
Egalitatii, nr.50A,  în zilele de luni-vineri,  între orele 8.00 
- 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.
apmag.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunţ

ANUNŢ DE MEDIU
S.C.ROMINA COMPANY SRL, cu sediul în comuna 
Izvoru, jud. Argeş prin cererea depusă la APM Argeş a 
solicitat autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea activi-
tăţii: ACTIVITĂŢI AUXILIARE PENTRU PRODUCŢIA 
AGRICOLĂ- COD CAEN 0161, în localitatea com. Iz-
voru, jud. Argeş.
lnformaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi 
eventualele sugestii şi contestaţii se pot obţine, respec-
tive depune, în scris, sub semnătură şi cu date de iden-
tificare la sediul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50, tel. 
0248/213099, în termen de 15 zile lucrătoare de la publi-
carea (afişarea) anunţului. 

ANUNŢ DE MEDIU
SIRINO SRL, cu sediul social în cartier Trivale, bl 18 BIS, 
sc. B, parter, ap. 16, loc. Piteşti, judeţul Argeş, prin cererea 
depusă la APM Argeş, a solicitat AUTORIZAŢIA DE ME-
DIU pentru desfăşurarea activităţii de: Fabricarea altor 
produse din material plastic -CAEN 2229, desfăşurată 
în Smeura, str. Prunilor, Nr. 16, com Moşoaia, jud. Argeş. 
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi 
eventualele sugestii şi contestaţii se pot obţine, respec-
tiv depune, în scris, sub semnătură şi cu date de iden-
tificare, la sediul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50, tel. 
0248/213099, în termen de 15 zile lucrătoare de la publi-
carea (afişarea) anunţului.

CENTER TEA&CO angajează 
ŞOFERI TIR pentru INTERN. 

Se lucrează de luni până vineri. Curse fixe. 
Salariu motivant. Tel. 0732.406680.

INSOLVENŢA SM SPRL, în calitate de lichidator judiciar al soci-
etăţii DANIELA CONSTRUCȚII SRL, în faliment / in bankrupt-
cy / en faillite , CUI 22641200, având sediul social în mun. Pitești, 
str. Ion Minulescu, nr. 9, Spațiul comercial 2, bl. M5, parter, jud. 
Argeș, număr de ordine în Registrul Comerţului J3/2166/2007, 
dosar 253/1259/2018 al Tribunalului Specializat Argeș, vinde prin 
licitație publică cu strigare:
n Imobil situat în Mun. Pitești, str. Negru Vodă, FN, jud. Argeș, 
compus din teren situat în intravilanul localității, având categoria 
de folosință curți-construcții, cu o suprafață de 412 mp, cu vecini: 
la N – Domeniul Public, la S – SC Savomar SRL, la E: -alee piet-
onală, la V – str. Negru Vodă, identificat cu nr. cad 90377, înscris 
în CF 90377 Pitești, împreună cu toate ameliorațiunile imobilului 
-  604.893 euro + TVA.
n Piscină-spații de agrement, cu suprafața utilă de 694,69 mp, cotă 
părți comune 51850/100000 mp, cotă indiviză teren 51850/100000 
mp, reprezentând 409.51 mp, situată în loc. Pitești, str. Petre 
Ispirescu, nr. 63, jud. Argeș, notată în CF 97910-C1-U1, nr. cad. 
97910-C1-U1  - 365.422 euro + TVA.
n Teren intravilan în suprafață de 905 mp, având autorizația de con-
struire nr. 906/28.11.2017, situat în loc. Pitești, str. Petre Ispirescu, 
nr. 61, jud. Argeș, notat în CF 96244 Pitești, având nr. cad. 96244 ( 
situat sub viitorul bloc G6) - 702.915 euro + TVA.
n Locuri de parcare situate în Pitești, str. Petre Ispirescu, nr. 65, jud. 
Argeș și garaje situate în Pitești, str. Petre Ispirescu, nr. 63, jud. Ar-
geș, proprietatea Daniela Constructii SRL
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire 
şi se depune în lei, la cursul BNR din ziua plății, în contul deschis 
la Libra Internet Bank IBAN RO24 BREL 0002 0010 1546 0100 de-
schis, pentru Daniela Construcții SRL, CUI 22641200. Condițiile 
de participare la licitație se regăsesc în regulamentul de vânzare, 
care poate fi achiziționat la sediul lichidatorului judiciar.
Documentaţia de înscriere la licitaţie prevăzută în regulamentul de 
vânzare va trebui depusă cel tarziu în preziua licitației până la orele 
16:00, garanția de participare la licitație, împreună cu toate docu-
mentele menționate în regulamentul de vânzare. 
Participanții care nu au depus documentele necesare participării la 
licitație vor fi excluși din sala de ședință.
Licitaţia va avea loc în data de 04.03.2021, ora 10:00 şi apoi 
săptămânal, în fiecare zi de joi, de la aceeaşi oră, la sediul debitoa-
rei în mun. Pitești, str. Ion Minulescu, nr. 9, Spațiul comercial 2, bl. 
M5, parter, jud. Argeș. 
Informaţii suplimentare se pot obține la adresa societăţii de li-
chidare, office@insolventasm.ro sau tel. 0745.245.844. 
Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor care fac 
obiectul vânzării este invitată, înaintea termenului de vânzare, să 
anunţe lichidatorul judiciar despre dreptul său.
Prin înscrierea la licitația publică cu strigare se consideră că ofer-
tantul acceptă prețul de pornire la licitație a activului pentru care 
a depus documentația de înscriere și condițiile stipulate în regula-
mentul de vânzare. Orice modificări ulterioare ale condițiilor de 
participare la licitația publică se pot obține de la societatea de in-
solvență.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu

S.C. DODI PLAST TECH SRL, cu domiciliu în munic-
ipiul Piteşti, str. Banat, bl. A 6, sc. F, ap. 16, et. 4, judeţul 
Argeş, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”CON-
STRUIRE HALĂ PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE” propus 
a fi amplasat în com. Bradu, sat. Geamăna, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la se-
diul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele 
de luni până joi, între orele 09.00- 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic sub semnătură şi 
cu date de identificare la sediul APM Argeş, str. Egalităţii, 
nr. 50 A, jud. Argeş.

SC DODI PLAST TECH SRL,  
cu sediul în DN 65B, km4+610, angajează:

MUNCITORI NECALIFICAŢI/ 
sortatori folie femei si barbaţi. Trimiteţi CV-ul prin 
e-mail: office@dodiplast.ro sau la sediul fabricii  DN 

65B, km4+610, relaţii la tel: 0756 198 593.

SOCIETATE din domeniul de CON-
STRUCŢII şi TRANSPORT MARFĂ cu 

experienţă angajează 
OPERATOR CALCULATOR şi 
ASISTENT COORDONATOR 

TRANSPORT 
– salariu atractiv –  

Telefon  0727 760 240.

SC angajează 
DIRECTOR 
ECONOMIC 

cu experienţă finan-
ciară de minimum 
3 ani. Relaţii, la tel. 
0744.339.891. CV-

uri se pot trimite la: 
comargros@
yahoo.com

ANGAJAM: 
 BUCATAR şi 

DIRECTOR RESTAU-
RANT(CANTINA).

Detalii, la telefoanele: 
0735.308.148, 0727.735.075.

OPERAŢII DE CATARACTĂ
Fără injecţie doar cu picături

Nou!!! 
Exclusivitate în Argeş injecţii 
intraoculare cu AVASTIN±TA 

pentru degenerescenţa 
maculară şi diabet.

La CLINICA DE OFTALMOLOGIE 

DOCTOR DIACONU
Programări la tel. 

0348/807890, 0348/807891, 
0749/107756 sau 

E-mail: contact@clinicadiaconu.ro
Filme video pe www.clinicadiaconu.ro

Pentru dezvoltarea activităţii de distribuție carcasă de 
porc, DUMAGAS AGRI SRL din Pitesti, ANGAJEAZĂ 

CONDUCATORI AUTO 
categoria B. Deţinerea categ. C+E şi a atestatului de 

marfă constituie avantaj. 
Relaţii, la telefoane: 0747494071, 0731033575.

SC PANCOR CONSTRUCȚII SPECIALE SRL
ANGAJEAZĂ: 

n INGINER CONSTRUCTOR 
n MAISTRU CONSNTRUCȚII CIVILE, 

HIDROTEHNICE ȘI INSTALAȚII 
n MECANIC BULDOEXCAVATOR 

n TOPOMETRIST 
n DULGHERI 

n ZIDARI 
n FIERARI 

n ELECTRICIAN 
n INSTALATORI SANITARI 

n CONDUCĂTOR AUTO BASCULTĂ 
40 TONE

Relații la tel. 0723389777.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. 
își mărește echipa!

Suntem în căutarea unui coleg 
în depozitul din comuna Bradu, jud. Argeș.

RECRUTĂM pentru postul de 
OPERATOR DEPOZIT.

Căutăm un coleg care să ne ajute la gestionarea marfurilor în 
depozit, care să deţină cunoştinţe de operare calculator la un 
nivel de bază. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactaţi prin 
e-mail la: hr@alumil.ro Tel: 0749.101.944.



Publicitate
Luni, 1 m

artie 2021
Curierul zilei - pag. 11

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
 angajează 

l SECRETARĂ l TEHNICIAN DEVIZE 
Cerinţe: studii superioare
l BULDOEXCAVATORIST l LĂCĂTUŞ 
MECANIC l INSTALATOR  
l MUNCITORI NECALIFICAŢI.

Relaţii, tel. 0248 27 27 97, e-mail: 
deltatermoconstruct@yahoo.com; 

office@deltatermoconstruct.ro

SC angajează 
OPERATOR 

CALCULATOR 
(DESENATOR) 

AUTOCAD 2D, 3D, 
AllPlan etc. 

Tel. 0720689965.

Fabrica tâmplărie lemn 
angajază TÂMPLAR 
UNIVERSAL, MON-

TATORI FERESTRE şi 
UŞI, detalii la numerele 

0744 55 16 76 sau 
0722 33 88 99 

 SC PRESTO TIG MT - firmă de CAROSĂRI AUTOUTILIARE 
cu sediul în PITEŞTI, str. Depozitelor nr. 41- 43, ANGAJEAZĂ: 
 -  2 LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE  
-  1 SUDOR  electric şi CO2 ;
- 1 MONTATOR prelate auto cu experienţă.
Se lucrează doar local, nu se plecă în deplasări, program 08:00 – 17:00

Se asigură MASĂ CALDĂ. Nu oferim cazare!  
Oferim şi cerem seriozitate! Salariu motivant! 

Ore suplimentare platite !
Tel.  0745 438 578, CV-uri: presto.tigmt@yahoo.com 

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL 
angajează: 

l ŞOFER TIR
l STIVUITORIST

l ȘOFER CISTERNĂ 
DISTRIBUȚIE ADBLUE.

CV-uri la e-mail: office@newdesigncomposite.
ro  Interviurile se vor ţine la sediul firmei din Bdul 

Petrochimi ştilor nr. 45, Piteşti, vizavi de Vama Piteşti.  
Relaţii, la tel. 0744 626 100.

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
n INGINER CONSTRUCTOR n MECANIC BULDO

EXCA  VATOR  n MECANIC MINIÎNCĂRCĂTOR
 n ME CANIC EXCAVATOR PNEURI n MUNCITOR 
NE CALIFICAT n PAVATOR n ZIDAR PIETRAR 
n ZUGRAV  n SUDOR n SUDOR POLIETILENĂ 

n FIERAR BETONIST n LĂCĂTUŞ MECANIC 
n INSTALATORI. 

Se oferă salarii atractive şi negociabile. 
Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE
montat /demontat 

contoare gaze. 
Tel. 0722301315.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei 
de preferat studenţi, pension-
ari, zona Piteşti şi Mioveni. 

Relatii tel. 0748192233

FAMILIE DIN PITEŞTI 
ANGAJEAZĂ 

DOAMNĂ 
SERIOASĂ PENTRU 

BUCĂTĂRIE.
Tel. 0248/ 215726.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

MAŞINĂ DE CUSUT, 
pentru S.C. QUAD SRL. 

Tel. 0754609807.

S.C. ANGAJEAZĂ: 
LĂCĂTUŞI MECANICI, 
SUDORI ELECTRICI şi 
CO2. Salariu net în mână 

de la 2.600 lei+ 1 bon 
masă/ zi. Tel. 0726348221.    

             
ANGAJEAZĂ

n  OPERATORI TURNĂTORIE
n  OPERATORI CNC

Compania noastra oferă: 
Instruire la locul de muncă;  Pachet salarial motivant;  
Tichete de masă; Transport parţial subvenţionat; 
Cei interesati, pot depune un CV, la sediul fabricii 
din: Piteşti, str. Depozitelor nr.12, judet Argeş, 

sau prin fax, la nr. 0248.265.664.   

Angajez 
FATĂ 

VÂNZARE 
LINIE-

AUTOSERVIRE
Tel 0741.761.423

0740.563.166

CĂMIN DE 
BĂTRÂNI angajează 
BUCĂTĂREASĂ 

fără diplomă. 
Tel. 0731686295.

S.C. ADLER PELZER AUTOMOTIVE RO-
MANIA S.R.L. cu sediul în Oarja, Autostra-

da A1, km 102, ANGAJAZĂ 
STIVUITORIST 

cu experienţă  
Cerinţele postului:
• Autorizaţie ISCIR valabilă
• Capacitate de lucru în echipă
• Capacitatea de a lucra pe 3 schimburi
Oferim:
• Contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
• Pachet salarial motivant ( salariu fix+bonuri de masă) ;
• Bonus pentru Paşte şi Crăciun
• Transport gratuit pe rutele stabilite

Informaţii suplimentare la numerele de telefon: 
0729 106 212/0799 803 558 sau prin email la adresa: 

apuiu@pelzerpimsa.ro

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

SPĂLĂTORIE AUTO 
angajează 

PERSONAL. 
Salariu, 2.000 lei în mână. 

Tel. 0721202600, 
0722241470.

UAT MERIȘANI, tel.: 0248/763.201, fax: 0248/763.250, orga-
nizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea terenu-
lui, situat în localitatea Merișani, sat Crâmpotani, pct.„Dealul 
Albului”, județul Argeș, în suprafață totală de 95.180mp, com-
pus din suprafața de 79.923mp -intravilan, categoria de folos-
ință neproductiv și suprafața de 15.257mp -extravilan, categoria 
de folosință neproductiv, identificat cu număr cadastral 82743, 
înscris în Cartea Funciară nr.82743 a localității Merișani. Data 
limită pentru primirea ofertelor: 24.03.2021, ora 10.00. Data 
desfăşurării licitaţiei publice deschise: 24.03.2021, ora 12.00. 
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei comunei Merișani în sala 
de şedinţe. Preţul de pornire a licitaţiei este de 190.360Lei/an, 
respectiv 15.863,3Lei/lună. Închirierea se face pentru o perio-
adă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților. 
Documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini pot fi procurate 
de la secretariatul Primăriei Merișani, începând cu data pub-
licării. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.0248/763.201, 
între orele 9-14.

Angajez 
BULDOEXCAVATORIST 

pentru BULDO 
ŞENILAT, posesor 

permis auto categoria B. 
Tel. 0740798794. 

INFORMARE
Aceasta informare este efectuata de:
PRIMARIA COMUNEI COSESTI, judetul Arges care  
a depus documentatia la ABA Arges-Vedea Pitesti, in ve-
derea obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor pentru 
”MODERNIZAREA SI EXTINDEREA SISTEMULUI 
DE CANALIZARE IN SATELE PETRESTI, COSESTI, 
PACIOIU SI LEICESTI, COMUNA COSESTI, JUDET-
UL ARGES”
Informatii, sugestii si recomandari se pot transmite so-
licitantului si la tel.: 0248 – 230.099, fax. 0248 - 230.038,  
e-mail primarie@comunacosestiag.eu, persoana de con-
tact - primarul localitatii - d-l Nicolae PANA.

S.C. BLACK SEA 
SUPPLIERS SRL, 

punct lucru Piteşti 
angajează 

ŞOFER 
cu atestat transport, 

cat. C+ E pentru 
transport intern.

 Se asigură salariu atractiv. 
Relaţii, la tel. 0726746036.

ANGAJEZ 

ŞOFERI 
TIR. 

TEL. 0744755702.

ANGAJEZ 
MANIPULANT 

CNCD, 
legume- fructe. 
Tel. 0746293114.

ANGAJEZ 

DISPECERĂ 
TAXI. 

Tel. 0751. 842.108.

ANGAJEZ 
LĂCUITOR 

TÂMPLĂRIE. 
Tel. 0730376130

S.C. ANGAJEAZĂ 
ŞOFER transport 

persoane(Maxi- Taxi). 
Oferim şi solicităm 

seriozitate. Tel. 
0744508037; 0741010504.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
angajează:

 MUNCITORI 
NECALIFICAŢI
 MUNCITORI 
CALIFICAŢI
 MAIŞTRII
 INGINERI. 

Tel. 0742107670.

COM DIVERS LAZĂR JR 
ANGAJEAZĂ 

ŞOFER TIR cu sau 
fără experienţă, pentru 

TURRETUR, INTERN şi 
Comunitate. MECANIC 

AUTOTIR 
cu sau fără experienţă. 

Tel. 0722.524.892.

SC angajează 
în condiţii avantajoase: 

FIERARI, 
ZIDARI, 

DULGHERI. 
Tel. 0774430829.

Societate de construcţii 
cu experienţă  angajează 
ELECTRICIAN.
 – salariu atractiv –
 Tel.:  0799 803 583; 

0727 760 240.
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